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- КАЖЕ РУЗВЕЛТ 
`""-' ВАШИНГТОН. — Президент Рузвелт два рази в 
однім дні натаврував гостро напад Німеччини на 
Бельгію, Голяндію і Люксембург. Перший раз він 
зробив це на пресовій конференції перед ґазетяра-
мн. а другий раз у радіовій промові, зверненій до 
конгресу всеамериканських учених. Він казав, що 
вповні симпатизує і погоджується з заявою гОлянд-
ської королеви Вільгельміни, в якій теж гостро на-
тавр`овапо німецький поступок та в якій є заклик 
го.іяпдців боротися з наїзниками. Рузвелт ствердив, 
що ця агресія містить у собі загрозу для Америки. 
В слід за тим він закликав усі американські краї кон-
солідуватиси разом в обличчі цеї загрози. Прези-
дент заявляв, що цей черговий німецький напад не 
змінив невтральностевого положення Америки й ви-
словляв бажання, щоб далі вдалося Вдержати Аме-
рику в мирі. Але як довго це буде вдаватись, пре-
зидент не відповів. 

АПЕЛЬ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА. 
ВАШИНГТОН. — Заряд Американського Чер-

воного Хреста видав заклик до всіх американців, 
щоб в обличчі нових брутальних нападів в Европі 
складали жертви на потерпіле цивільне населення. 
Завданням Американського Червоного Хреста ;є в 
найближчім часі зібрати десять мілтонів долярівТ 
Заклик заряду піддержав президент Рузвелт. 

ВІДКРИТТЯ СВІТОВОЇ ВИСТАВИ. 
НЮ ЙОРЌ. — Цеї суботи відкрито другий се-

зон Світової Вистави в Ню Йорќу. Погода була гар-
на і на виставу прибуло чимало людей. Заряд ви-
стави не хотів передбачати, скільки людей прийде 
на відкриття, бо минулого року голова. виставової 
корпорації, Гвейлин, заповів, що прийде міліон лю-
дей. Люди, настрашилися, що буде ведщса. юрба й 
прийшли в значно меншій скількості. Цього року 
голова викопного комітету, Ґи б є он, заявив, що всі, 
котрі прийдуть, матимуть знамениту і дешеву за-
баву. . , — . . 

НЕБЕЗПЕКА ДИПЛЬОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ. 
ВАШИНГТОН. — Департамент стейту повідо-

мив, що хоч у Бельгії і Голяндії шаліє війна і град 
бомб спадає на столиці, проте американські посли 
в тих краях, Ќўдаѓй в Бельгії і Гордон в Голяндії, 
оставатимуться на своїх стійках. Коло американ-
ських амбасад, пару сот кроків у віддаленні, вЖе 
впало чимало бомб, ушкоджуючи будинки та виби-
ваючи шиби. 

ЗБІЛЬШЕННЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ АРМІЇ 
ВАШИНГТОН. — Секретар війни Вудрінґ по-

новив своє жадання, щоб конгрес у найкоротшім 
часі призначив коло 40fr тисяч долярів на помножен-
ня й узброєння американської' армії. її треба дове-
сти в короткому часі до 750 або міліона регулярного 
війська, казав Вудрінг. Також треба `розпочати на 
широку скалю будову воєнних літаків. 

МОВІ .- . , : . " ' 
НОВІ ЗАМОВЛЕННЯ АЛІЯНТІВ. 

ВАШИНГТОН. -—Аліянти знов замовили в А-
мериці велике число- воєнних літаків, бомбовиків і 
ловців, і в числі ̂ чотирьох тисяч. Усіх літаків аліянти 
дотепер замовили сім тисяч. З того чимало вже ї'м 
Доставлено. 

ІШСИЛКА к о ж 
ЦЦСЩЦА КОНСУЛЯ ДО ҐРЕНЛЯНДП. 

НЮ ЙОРКщ -—3 нюйорського порту від'їхав до 
І'ренляндії корабель, який на собі повіз американ-
ського'новоназначеного консуля, а також для ньо-
го провіянти на пів року. Внаслідок захоплення Да-
нії Німеччиною становище Ґренляндії,. що дотепер 
булая данською посілістю, стало непевне. Щоб під-
крсслити, що Америка не згодиться, щоб якась но-
ва потуга' втискалась `на західню півкулю, Америка 
скріпила дипльоматичні і торговельні звязки з Грен-
-чямдією і пісЛала туди свого офіційного представ-
ника. ; t ; , .. ,. 

„СУХІ" КАНДИДАТИ. 
ШІКАГО. г— Партія „сухих", себто тих, що далі 

иірить у .прогибіцію і хотілиб її повороту, вибрала 
своїх власних кандидатів на президента і заступни-
ка до надходячих президентських виборів. Ними є 
економіст Бебсон і бизнесмен Мурмен. Крім Проги-
біції згадані кандидати будуть заступати ще певну 
плятформу, яка відрбдження американського еко-
номічного життя основує на духовім відродженні. 

.УВІЛЬНИЛИ ДВОХ „ФРОНТОВЦІВ". v 

НЮ ЙОРЌ-, т Суд увільнив двох „фронтовців" 
від-закиду неревертної акції та підготови до пере-
вороту від кари. - Решта, в числі 14, ще залишаться 
під доглядом суду і над ниМи ведеться розправа. 

ВІДЗНАЧЕННЯ МОЛОДОГО 
УКРАЇНЦЯ 

БОСТОН. — Молодий хло-
пець українського походжен-
ня, Степан Берестецький, єин 
Андрія, зазнав гарного відзна-
чення серед своїх американ-
ських товаришів^ Гайд Парк 
Гай Сќул у БостоніхБнаслідок 
того, іцо його .кляса, `̀ яку він 
сам передтнм як капгганЧаи-
ніколював, винизалась найкра-
іце з пробних вправ у марш), 
його назначено „шкільним 
полковником" і він нестиме 
свою школу, в планованій 
шкільній параді в Бостоні. 

Один з комітетових, Клє+ 
мент Нортон, що причепив 
„полковницьку" відзнаку на 
грудях молдого Берестецько^ 
го,г описує про зустріч з ним 
в одній бостонській газеті і 
каже, що молодий Берестець-
кий,-запитаний?хто-є його ро-
дичі, миттю відповів, що бать-
ко є портером в однім ќлюбі. 
А серед учеників, додає від се-
бе Нортон, яких вестиме Бере-
стецький, є багато синів за-
можних і впливових громадян. 
„Щось таке .можливе лиш в 
Америці", заключує він. 

Та він випитував далі хлоп-
ця про його походження. Be3j 
вагання відповів хлопець, що і 
він є українського походжен-) 
ня. 'Вкупі з тим Нортон об-! 
ширніше згадав про Україну,! 
про її багатства, терпіння, за-
морений шістьох міліонів у-
країнців большевицькою вла-
дою. і вкінці про українські 
змагання до волі. „Коли цей 
молодий хлопець, що осягнув 
нагороду, сказав мені вчора 
на площі вправ у. Гайд Парку, 
що він є український амери-
канець, це нагадало мені про 
наведені речі", закінчує К. 
Нортон. 

ФАРЙЕРІВ 
j ВАШИНГТОН. — Комітет 

Ла' Фолета далі розглядав 
справу мігрування фармер-

, ськях робітників у середніх . і 
західніх стейтах. До .поперед-
ньо вичислених причин того 
вандруванни дораховано і' те, 
що між працедавцем і.робіт-
ником` нема налаштованого 
доброго контакту. Також те, 
що робітники не є добре зор-
і'ані.іоиані і часто самі себе не-' 
реліинтонують у ппн. Бувають 
такі місця в каліфорнійськім 
стсйті, до робітники збнра-
ються в однім місці рано і 
ждуть на троки зсмлеиласни-
ків, що мають приїхати і їх 
забрати па працю. Ті троки 
приїздять та водночас нісшії-, 
ці землевласників починають 
торгуватися за ціну. Як довго 
робітники держаться `солідар-
но, так довго вони вдержують 
належну ціну. Колиж один з' 
них згодиться на малу ціну, за 
ним іде другий, третій і скоро 
за безцін стають усі на працю. 

ІТАЛІЯ. ЗАДЕРЖУЄ 
КЕВТРАЛЬНІСТЬ 

РИМ. - 3 запевнення, яке 
дістав американський амбаса-
дор Филипс від італійського 
міністра заграннчних справ, 
Чана, виходить, що Італія рі 
шучо пе піде тепер до віййи 
Та це від неї не залежить, `бо 
полії .можуть розвинутись 
кожної хвилі 15 такий спосіб, 
що її втягнуть. Хіба що цього 
не захочуть самі аліянти. І так 
'̀а б ЎТІ. е'. 

ЩО БУДЕ З КАЙЗЕРОМ? 
БІЛ'ЛІ! 1. У Німеччині вже 

:`л :.:І::ОТЬ про те. що` робити З 
бувшим кайзером Вильгель-
мом, що перебуває в Голяндії, 
в Дорн, ніби на вигнанні. Ка-
жуть, що лишать йому вільну 
волю. Очевидно в такому ви-
падку, як німці захоплять вла-
ду в Голяндії. 

БОЖЕВІЛЬНИЙ І Ш А К ПОСТИ-: 

ЛИВ ТРЬОХ В ІТАЛІЙСЬКІМ 
. МОНАСТИРІ 

В монастирі коло Ґалявія і 
(Сипилія) збожеволів один 
монах і пострілами з рушниці; 
убив 74-літнього братчика 
Бопджорно, а двох інших 
тяжко поранив! 

Напад стався підчас раніш-; 
нього богослуження в каплиці. 
Божевільний утік потім у по-
близький ліс, де тепер шукає; 
його поліція.. -! 

З ЛІКАРЯ НА „ЕЛЕВЕЙТОР-
МЕНА" 

У Ню Йорќу помер у четвер 
Лўис Фут, що працював на 
шпитальному „елевейторі" в 
міськім шпиталі Белвю, возя-
чи людей з одного поверху на 
інший. Помер він без маєтку 
й місто вже збиралося похо-
вати його на міський кошт, 
коли медичний суперінтендент 
того шпиталю розкрив цікаву 
таї'шў. Каже він, що девять літ 
томўило нього прийшов лікарі 
д-р Лўис Натаніел Фут і про.-
сив його дати йому якусь 
просту роботу в шпиталі. О-
иовів при тому, що йому по-
мерла мати та що з її смертю 
він стратив усякий інтерес до 
життя. Він хотів Покинути лі-
карську практику, хоч вона 
була досить гарна, і робити 
щось таке, що не вимагає ні-
якого умового напруження. 

Суперінтендент шпиталю 
згодився помогти йому діста-
ти роботу. Він запевнив ліка-
ря, що він ніколи не зрадить 
його тайни, себто так довго, 
як довго цей буде жити. Те-
пер по смерті д-ра Фута він 
уважається звільненим від о-
біцянки. . 

Лікарі зложилися, щоб уря-
тувати свого колишнього то-
вариша ‚від похорону на пуб-
личний кошт. 

ВИДНО НЕ ЛЮБЛЯТЬ ЗАКОНУ 
З ріжних повітів стейту 

Иенсилвенія доносять, що о-
станніми днями сильно збіль-
шилося число людей, що ви-
бирають подружі „лайсенси"; 
в деяких випадках зросло в 
десятеро. Уряд приписує це 
тому, що з днем 17. травня 
входить у життя новий закон 
про фізичні оглядини кожної 
людини, що одружується. Хо-
ча цей закон видио має на ці-
ли. охороняти молодят перед 
наслідками, 'які могла би для 
них .мати діднчна недуга, мо-
лодята воліють дружитися 
без таких оглядин. 

ВРЯТУВАВ РОДИНУ З ПОЇЗДУ 
Машиніст і пічкур товаро-

вого поїзду залізниці „Ве-
стерн Меріленд", переїжджаю-
чи коло Ферфілду в Пенсил-
венії, побачили з поїзду горі-
ючий дім на фармі. Не бачучи 
нікого крло фарми, вони дога-

і далися, що мешканці дому. 
певно сплять і нічого не зна-

' ють ^ о те, що їх дім у вогні. 
До дому було коло дві милі. 
Робітники задержали поїзд і 

і стали свистати льокомотивно-
ю свиставкою таЌ довго, поки 

'люди на фармі не збудилися. 
Було їх там 11 осіб: 75-літній 
Джан Стейлі, його дочка, її 

j чоловік та їх 8 дітей. 

ВЕЛИКОДНІЙ ДАРУНОК УКРАЇНЦІВ ЖІНЦІ ГУБЕРНАТОРА 
КОНЕТИКОТУ. 

З приводу українського Великодня українські мешканці Бриджпорту 
вислали делегацію до пані Р. Болдвинової, жінки губернатора з того 
стейту, щоб їй зложити в дарунку збір писанок. У делегації були: 
Іван Максій (10); Вірджінія Чернявська (10); Міля Ѓлева (15). За ними 

стоять: пані Анна - Зернявська й пані Анастасія Бих. 

ЗАЧАЛАСЯ ВЛАСТИВА ВІЙНА 
ЖИТТЯ І СМЕРТЬ 

НА 

ЛОНДОН. — 3 хвилею, як німецькі війська всту-
пили на землі Голяндії, Бельгії й Люксембургу, від-
чуто як у Німеччині так і в Англії, чи в аліянті"в уза-
галі, що зачалася властива світова війна. Гітлєр за-
явив, що це війна „на життя і смерть". Але так її 
відчувають і в Англії. 

ПЕВНІ ПЕРЕМОГИ. 
ПАРИЖ. — Дві години по тім, як німецькі вій-' 

ська. пробували перейти бельґійсько-німецьку гра-
ницю, вмаширували до Бельгії французькі й анґлій-
ські війська, витані оваційно населенням. Настрій у 
всіх був бадьорий. Видно, що як населення так і 
військо було віддавна приготоване на такий мо-
мент. Нову війну принято з відвагою, енергією і 
повною вірою в перемогу, згідно з тим, що заявив 
генерал Ґамелєн як командант французької воєнної 
сили. 

ЩО КАЖЕ ГІТЛЄР? 
БЕРЛІН. — Канцлер Гітлєр, що перебуває на 

фронті, видав спеціяльний денний приказ з нагоди 
вмаршу німецьких військ до Бельгії й Голяндії. Ска-
зав, що надійшла та година, на яку ждав німецький 
жовнір. Заявив, що від 300 років Англія й Франція 
намагаються ломати німецьку силу і не допускають, 
щоб Німеччина стала великою і сильною. Франція, 
казав Гітлєр, виповідала Німеччині війну 31 раз 
упродовж останніх 200 років. При кінці зазначив, 
що Франція й Англія хотіли напасти на Німеччину 
з півночи, але це їм не вдалось. А тепер пробували 
напад на Рур через Голяндію і Бельгію, але й тут ні-
мецьке військо стало їм тепер на перешкоді. 

„ПЕВНІ" ДОКАЗИ РЇБЕНТРОПА. 
БЕРЛІН. — Німецький міністер заграничних 

справ, Рібектроте, -заявив представникам'тіресйу, що 
німецький уряд має ^незбиті докази",.що Франція 
й Англія плянували напасти на Німеччину, зглядно 
на рурську область, через Голяндію і Бельгію, про 
що уряди тих двох країв знали і дали на те згоду. 
Ось ті „докази" мають бути причиною, чому Ні-
меччина напала на Бельгію і Голяндію.., 

НІМЕЦЬКИЙ НАСТУП ЗДЕРЖАНО. 
ЛОНДОН. — 3 воєнних комунікатів виходить, 

що „блискавична війна", яку німці розпочали в Бель-
ґії й Голяндії, не є подібна до тої, яку вони вели в 
Польщі. Німецький наступ був відразу здержаний. 
Усюди є слідне добре приготування до війни. В 
Бельгії на чолі армії станув король Лєопольд. Ні-
мецькі повітряні атаки не є для бельгійців ніякою 
несподіванкою. Усюди функціонує знаменито про-
тилетунська артилерія. Комунікати голяндського 
воєнного командування стверджують, що армія має 
повну контролю над воєнними подіями. 

ЧОРЧИЛ ПРЕМІЄРОМ. 
ЛОНДОН. — У часі, коли приходиться аліян-

там зачинати властиву в'ійну, Англія переживає тяж-
ку кабінетну крізу. І це треба рахувати в її користь, 
що може виходити з такої' крізи дуже скоро і з но-
вими надіями. Чеймберлин уступив, а його місце 
заняв войовничий Винстон Чорчил. Зайдуть ще інші 
поважні зміни, які потрібні на те, щоб війна була 
ведена з повною рішучістю, бо цього домагається 
англійський загал. 

ДЕ ДІВАЮТЬСЯ ШКІРИ В УКРАЇНІ? 
МОСКВА. — Держава дістає в Україні тільки 

половину свинячих шкір. Тому Микита Хрущев-за-
питує, де дівається решта. Виходить, що населення 
зїдає річно до 3,500,000 свинських шкір, бо їх не 
доставляє. З убитих у 1938 р. 8,500,000'свиней до-
старчено ‚урядові,тільки 4^392,00.0^^. . . , 

І ЗАЧАЛОСЯ БОМБАРДУВАННЯ МІСТ. 
БЕРЛІН. — Німці відгрожуються, що вѓдпЛа-

тяться за бомбардування^міста Фрайбургу. Аліянти 
кажуть, що німецькі летуни бимбардували в Фраи-
ції, Бельгії й Голяндії в такий спосіб, що згйѓгуло 
багато цивільних людей, та що будуть за те відпла-
чуватися. З того виходить, що в скорому часі го-
тово прийти до бомбардування великий міст я̀ к у 
Німеччині так і по стороні аліянтів. г 

ГОТОВІ ВТЯГНУТИ У ВІЙНУ ЩЕ й ШВАЙЦАРІЮ. 
БАЗЕЛЬ (Швайцарія). —: Вже була повітряна 

боротьба між німецькими і французькими летунами 
на швайцарськіи території. Було і навітьі знищення 
невеликої залізничої стації недалеко Бавилеї. .$ ще 
значить, що німці готові пробувати атакуватиѓ Фраи-
цію з полудня через Швайцарію. А це втягне до вій-
ни ще й ту невтральну державу. , . 

БАЛКАН ПОВИТИЙ СУМОМ. 
БІЛГОРОД. — Як у Югославії так і в Румунії' ве-

личезне напруження, бо події в Бельгії й Голяндіѓпе 
ворожать нічого доброго. . Усі відчувають, що ско-
ріше чи пізніше Балкан таки буде втягнений у війну,-

ІМШЯНППМВ 
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ДВАЦЯТЬ РОКІВ ПІСЛЯ УКРАЇНСЬКО-
ПОЛЬСЬКОГО ДОГОВОРУ У ВАРШАВІ 

21. квітня 1920 р. у Варшаві {інші землі, заселені нашим на-
був підписаний союзний дого-іродом. Але така однодумність 
вір між Польщею та представ-1 і однодушність тревала не-
никами Української Народ-j довго. Коли при кінці серпня 
ньої Республіки (гол. отаман 1919 р. укрнаїнські армії зітг 
С. Петлюра і міиістер замкнулися з „білими" росіяна-
кордонних справ Андрій Лі-і ми генер. Денікіна, то в ча-
вицький). 'Слідом за цим істині західньо-українськнх по-
польське військо рушило на{літичних провідників зііпану-
схід проти російських боль-Івала думка, що треба порозу-
шевиків. В травні польська Смітися з російськими монар-
армія^ під проводом .Ридза-іхістами і з їх допомогою „ви-
Сміґлого взяла Київ. Але вжеізволити" Галичину. Армію 
.в червні поляки мусіли від-^Денікіна піддержувала тоді 

1" Під. Махиа, чи не дасть він вигід- вицьких комісарів, сама, з'чинами такого шви. 
піших умов Польщі) ніж Пет-і доброї волі, перейшла до бою: 
люра... і польської армії на весні 1920 ( н с шукайте дуже далекі 

p., в надії, що буде далі, вже причин того, т о сталося fb. 
довшого часу t 
соціалістичною "1.11,-

ЗА ОБМІНЯНИЙ ДУМКАМИ 
ступити з території Наддніп-

ірянської України, бо больше-
вицька кіннота Буденного на-
ближалася до Варшави. В за-
гальнійх паніці найбільшу хо 

Франція та Англія. Наказ по-
лякам „очистити східню Гали-
чину від ' большевицьких 
банд" дали політики держав 
Антанти з Парижу 25. червня 

вила армія УНР: під проводом j ніяких большевиків, лише у-
Омеляновича-Павленка, Юрія країнське військо. Через те 

дехто з західньо-українських 
політиків (як от д-р В. Паней-
ко у Парижі) тішив себе по-
діею, що через порозуміння з 

ної Антанти від підозрінь що 
до большевизму або „ґерма-
нофільства", яке часто заки-
дувано бувшим австрійським 
українцям. 

Та так є̀ , що коли прийшло 
няв совєтські мирові пропози-
ції і заключне з Москвою пе-
ремиря, а потім, у березні 
1921 року, мир у Ризі. Така 
зовнішня сторона подій 1920 
- 2 1 року. 

Українська справа знайшлась у дуже тяжкому і 
скомплікованому положенні. Це ясне, коли брати і лоднокро̂ ність і відвагу вия-j 1919 p., хоч там не було тоді 
під увагу саме тільки міжнародне положення, а по-
минати те все, що діється в нутрі самого українсько-
го народу. Замотує ту справу до певної міри ще й тютюнника та Безручка не пу-
те, що український нарід не має свободи слова не ; сѓила большевиків, що вже 
тільки на своїх землях, але також і в подавляючій були в глибокому тилі иоль-
більшості тих країв, де він є „у гостях". Цоронити ської армії, українці відбили 
українцеві українську справу згідно з тим, як він від- кінноту Буденного в Галичині j „білими" москалями вдасться 
чуває у свому серці і як переконаний, тяжко в бага- та коло Замостя і цим умо- „очиститися" в очах всемогут-
тьох краях навіть тоді, коли він є громадянином тих жливили в серпні „чудо над 
країв і не робить нічого такого, що ншдоб тим кра- Вислою", підготоване фран-
ям на шкоду. І там приходиться йому мовчати, а ча- цузьким генералом Вейганом 
СОМ і кривити душею. Хіба тільки В ОДНІЙ Швайца- та Пілсудским. Прогнавши 
рії в Европі й тут в Америці є ще змога найбільш большевицьку армію на схід, 
свобідно говорити також і про українську справу, польський уряд охоче прий-
I саме тому, коли мова про нас, повинні ми викори-
стати ось ту свободу для чесної й отвертої дискусії 
на ріжні теми, звязані з сучасним світовим положен-
ням і з обороною української справи. К___^^ 

Ми повинні самі забирати голос і давати тут 
тим українцям, що живуть в інших краях, нагоду 
висказувати свої думки. Очевидно, що маємо тут на 
думці серіо`зну дискусію, а не кидання словами, чи ним. 
такі заклики, що не намагаються розвязувати певну 1 9 і8 
проблему і не вказують якогось виходу. Не думає-
мо теж про таку дискусію, що тільки зводить пора-
хунки з партією чи особами та шукає виновників. 
Бо важно тепер говорити про наші помилки, давні 
й теперішні, тоді, коли тим допомагається розвязці, 
що нам треба тепер робити, куДою йти. А порахун-
ки ми вже зводили з собою довгі літа. І багато ви-
тратили на це енергії. Тому повинні були з цього 
дечбґо такого1 навчитись, що повинно бути тепер 
використане для добра загальної справи. 

Щоб так було, мусимо, принаймні тепер, мати 
терпеливість прислухатись і до такої думки, яка 
нам здається неприємливою. Бо краще, щоб така 
думка була виявлена й розумно відповіджена, ніж 
щоби була заглушена. Бо, йдучи таким шляхом, не 

Договір у Варшаві поляки У-, " чвдм, " ^ чиѓ- - — ' — - -p" - , , , , моіошр у v с о ю з і з П о л ь щ е Ю ) битися за „ І Я від 
продиктували делегатам Ь- с а м о с т і й н у у к р а ї н у , то поля--МОВаиа 
країнської Народньоі Респуб- К и н е г а и н о ж роззброїли ці ча- шістю. Цс саме є в ІІІвсцї 
ліки. Дістали кордонну лінію СТИни і післали тисячі галнць-j Норвегії. Скандинавський Со-
по течії Збруча, далі черезІких українців на смерть у свої цінлізм, яким деякі люди н 
кремянецьку височину на схід концентраційні табори. Ту са- Англї, та Франції захоплюють-
від Здолбунова і Рівного аж му долю приготувала п о л ь - І с я , ^ він є„консервативним'; 
до р. Припяти. В договорі ська влада і для наддншрян- , в і д 3 н а і і а е т ь с я к о м н .it т ц щі 
згадано і про східні „історич- ської армії, що після боїв з б р а к о м відчуття національних 
ні границі" польські з року^большевиками мусіла відсту-; j H T e p e c j B Через виборчу дСМа. 
1772, до яких Польща „визна-пати за . Збруч у листопаді г о П Ю B j H зрадив основний о-
ла право Україні". Навіть за-і 1920 р. Багато-багато ўкраїн- бовязок уряду боронити за 
безпечені були сііеціяльні ських козацьких могил р о з с і - і в с я к у ціНу існування та неза-
ирава землевласників поль- яно в пісковому ґрунті з а х і д - ; л е ж н о с т и к р а ю . щ 0 б уникнути 
ської національности в Над- ньої Польщі — коло Калина, д л я с в о ї х в иборців найменших 
дніпрянській Україні... Але всеЩипюрна, Вадовиць, Домбя і,тягарів, соціялісти звели д о 
це були хитрощі, кри'водуш- інших таборів інтернованих. : Н І Ч О Г О військову службу. Во-
ність і обман. Полякам не тре-і Чим тяжчі кайдани накла-,ни переконали свої маси, що 
ба було ніякої України, малої дав московський большевиз.Мі подібні зусилля цілком ноію-
чи великої, веодно. Вони- ма- на Наддніпрянську Україну, 'трібні. Зрештою, не треба нам 
ли свій плян — „натиску на тим більші утиски чинили по-j більше вичисляти, що можуть 
схід" — і жертвою цього на- ляки над окупованими ўкраїн-, зробити соціялісти. Ми мали 
тиску мали бути в першу чер- цями на Західніх Землях. Від-j на власні очі нагоду бачити. 
ѓу українці. Польські шові- жило давне гасло: „Нема Русі,:за їх панування, на жа.п. до-
ністи нахвалялися', що в Гали-єст тилько Польска і Москва", і сить довгого (натяк на ,ліа. 
чині через 25 років не буде Сліпота польська була така, р 0дній ф ' р о н т „Блюма, 
українців! Тому вони міркува- велика, що навіть напередодні j Прим. Редакції). Привізши; 
ли цілком „льогічно": якщо катастрофи своєї, в вересні j вання продукції тяжкої арти-
буде якась українська держа- 1933 року, польські урядові; лєрії, літаків, повзів і т. ц. 
ва, то вона буде охороняти' чинники кликали до боротьби!це незаперечні докази їх ак-
права українців під польським „з найбільшим внутрішнім во-іТивности. І тому на початку 
пануванням. Тому краще не рогом" — українським рухом!{конфлікту ми не мали відлог 
треба України, поділимось у-, Чи по катастрофі 1939 j p.!відного приладдя, потрібного 
країнськими землями з Росі- поляки побачили і зрозуміли.ідо пробивання сильно укріп-

лених фортифікацій. 

до боротьби з денікінцями в 
жовтні 1919 p., то непогода і 
пошесті підірвали бойову у-
країнську силу так, що ко-
манда армії 
договір про 

єю! Так і зроблено. Всупереч що, руйнуючи Україну, вони 
4. точці варшавського догово- самі підсилювали Росію і го-
ру, де сказано, що польський тували собі новий розділ і 
уряд не буде заключати нія- державну загибіль? Зрозумін-
ких міжнародніх договорів, ;ня не видно. Поляки вірять, 
направлених проти Ўкраїн-'що паризький чи лондон-

сама підписала j ської Народноьї Республики, ський „вуйко" направить усі 
підпорядкування^ Польща, здобувши перемогу {польські втрати і що Польща 

Погляньмо на самий договір)Української Галицької Армії'Інад большевицькою Росією зібуде ще більша, ніж булаґ пе-
і обставини, що були иеред( владі Денікіна. Наддніпрян- видатною допомогою ўкраїн-1 ред війною. Але чи стара 

(ська армія далі провадила бо-,ців, заключила мировий дого-‚історія повториться? Чи знай-
-19 поќ%'д'ія досягнен-ІРоть^У 3 московським наїзни- вір з совєтським урядом. Хоч ідуться тепер охочі відновля-

ня мети української нацю-
нальної революції — держав-
ної самостійности і соборїю-
сти -— українскому народові 
треба було вести війну проти 
Московщини большевицької і 
монархічної (генерала Денікі-
на), проти Польщі (за західні 
українські землі), проти Ру-
мунії (за Буковину й Ь^сара-
бію) та проти Угорщини за 
Карпатську Україну. Україн-
ська Національна Рада Захід-
ньої України в Станиславові 
для зміцнення фронту проти 
Польщі мусіла 

ком, але отаман Петлюра, як;Українська Галицька Армія, і ти старий абсурд, яким була 
і диктатор Петрушевич виїха-іпобувавши в. руках Денікина'Польща з „кресами" 20 літ? 
ли за кордон: перший до Вар- та під диктатурою бо.іьше-j Н. О. 
шани, другий — до Відня. J , - м ^ — . 

Для поляків тоді прийшов! 
найвигідніший момент, щоб 
здійснити давні польські j 
мрії про забезпечення поль-; 
сьќого панування в Га.тичи-і 
ні. Представники Наддніирян-j 
ської України в Варшаві не 
могли поважно ставити гій-

ФРАНЦУЗЬКА РЕАКЦІЯ ПРО ПОДІЇ 
ЎСКАНДИНАВІЇ 

Американська преса доно-;магатися висилки інтервенцій-
тання про те, щоби поляки І сить, що французька онінія {ного корпосу до Фінляндії 
зреклися Галичини й інших І дуже різко відмежовує ан-j Одначе причини, більш полі-
західніх земель для ўкраїн- глійську прогру в Скандинавії‚тичні ніж мілітарні, а саме ба-

відмовитисяіської держави, яку ще треба від загальної аліянтської спр'а-іжання не спровокувати війну! 
від оборони Карпатської У-j було творити, бо Східня У- 'ви. Французи просто твердять, з СССР, який проте вплен-
країнц та Буковини. Коли під і країна була окупована в той що це чисто англійська спра-Ітавсь у війну, були перешко-

т ільки к р а щ е одні о д н и х з р о з у м і є м о , але Й с к о р і ш е натиском польської армії ген. час большевицьким військом. ;ьа, дарма, що в Норвегії були'дою у висилці такої експеди-
схилимось до співпраці. Не пора1 тепер відкидати 
робітників, що працюють на народній і політичній 
ниві. А треба їх стягати докупи і запрягати до праці. 
В такому моменті ми не повинні тратити і найменшої 
сили, а треба держатись клича: Всі на фронт, усі до 

(Галера в червні ,1919 р. мусів 
'уряд і військо Західньої Укра-
їни відступити за Збруч, то 
тут був даний клич: „Через 
Київ на Львів!" Обєднавши 
політичні і військо{ві свої сили, 

От. Петлюра вірив тоді, що; `акож т. зв. альпейські стріль-.ції. Якщоб ми були не надў-
поляки хотять, щоби була у-; иі, спроваджені з французьких мувалися довго, а післали по-
крашська держава за Збру-jПіренеїв: 
чем. Але факти показали ско-і Ось що пише псредовиця 
ро, що тодішні польські про- тижневика „Ґренґуар" з 11-го 
відники хотіли лише виќори-; квітня 1940 р. (отже два дні 

прац і ! У т о м у напрямі т р е б а п о в е с т и і ту а к ц і ю , щ о українці планували зломити!стати український рух, як кар-!по півазії Данії й Норвегії): 
звязана з Конгресом Американських Українців. Бо 
йде не тільки про Конгрес, але і про те, що буде по 
нім. Іде не тільки про маніфестацію української по-
літичної думки, але й про те, що далі робити, щоб 
та думка здійснилась. А це теж вимагає широкої 
вимши думок. 

Інайнебезпечнішого окупанта І ту в політичній грі. Як 5азна-{ „Від- початку російсько-фін 
І— большевицьку Росію. Ду-Ічає в своїй історії 1919—20'ляндського конфлікту та від 
малося, що коли українська pp. О. Доценко, поляки, веду-{ходу, який брала війна, було 

'держава зміцніє над Дніпром, чи' переговори з головою ди-'ясно, що скандинавський иів-
;то не буде тяжко раніше чи і ректори УНР, Петлюрою, од-{остров стане фатальним та 
пізніше зібрати докупи, під ночасно посилали тайно своїх{ важним театром операцій. І 

уўкраїнською владою, також'людей гдо відомого руїнника;через тс ми не переставали до-

^ 
Микола Голубець. 

ЖОВТІ в о д и 
Історичний роман. 

(43) 

писар. 
— Справді! 
— Свят, свят! Щож, пан ка-

же, писар мусить... 
Через хвилину вся писар-

ська церемонія була покінче-
на. Хмельницький узяв запи-

В руки пана десятника За- Насилу дописав Пясецькийіску від Пясецького й передав 
ремби, на його службову від-ідо назвища, при кожному!ши її Кричевському, звернув-
повгдальність... І слові нижучи плечима й голо- ся до Заремби: 

— Відповідальність... івою похитуючи. Колиж закін-; — Ну, а тепер, пане Зарем-
— Передав арештанта пана чив писання, зареготав мові ба, я ваш. Ведіть мене в о-

сотника, шляхетно уроджено- і кінь, та зразу обірвав. {стріг, ін фундум,, згідно з роз-
го Богдана Зиновія, двох імен — Вибачайте, вашмості, що {порядком його милости пана 
Хмельницького. % розреготався мов конина, але краківського. Прощавайте, 

Перо пана Пясецького збун`-'добре то жартувати, щоб не пане полковнику! 
тувалося й порсќнуло так, що хорўвати. Не ждучи, поки Пясецький 
він.аж, мотнув головою і.виря-{ — Певне, що добре —' по-,перестане низати плечима, не 
чився на сотника. такнув Хмельницький і, узяв-?давши опамятатися Зарембі, 

— Пишіть, пишіть, бо ніко- ши папір і перо від Пясецько-і Хмельницький звернувся до 
ли!;-^- наставав Хмельницький, го, подав його десятникові: —івиходу. 

Але пан Пясець'кий не пи- Підпишіть, 
сав. Поклав перо й протирав1 — Хіба знаком хреста свя 
очђ того... — 

— Пишіть, пане Пясецький! ник. 
— $ибачайте, ваша милість. — Хай буде, пан Пясець-

Я сьогодні мав зайву оказію кий підпише, а ви перо по-
випитн. чарку. Вибачайте, ко- тримайте, 
ли не дочув чи не порозумів... Пясецький робив усе, що 
Тут щось не теє... йому казали, але низати пле-

— Все в порядку, а ви, будь чима не переставав, 
ласка, пишіть: Пана сотника, — А тепер, будь ласка, пане 
шляхетно уродженого Богда- Пясецький, перепишіть цю 
на Зиновія, двох імен Хмель- писульку в акти! 
Низького... t — Справді? — не довіряв 

жарти, але щось інше, чого 
йому не розчовпати.. Перехре-
стився, добув зпід стола иля-
шку й мало не захлиснувся з 
пересердя. 

Вістка 'про те, що колишній 
писар Війська Його Королів-
ської Милости Запорозького, 
чигиринський сотник і пан на 
Суботові, замісць свого воро-
га й напасника Чаплинського 
помандрував в остріг, вдарила 
в Чигирин, мов грім з ясного 
неба. Не булож дитини в Чн-

розчавивши його мов глисту, 
коли вже не свою кривду тяж-
ку відомстити, то бодай гонор 
сальвувуючи, до дальшої руй-
нації свого добутку не допу-
стити. Мав же Хмельницький 
і почт семенів чималий,' мав 
приятелів можних, а колиі за-
хотів, то цілий чигиринський 
полк міг'би рушитися й напа-
сника рознести на шаблях... 

Тимчасом пан Хмельниць-
кий, не точдо не наступав на 
свого противника, але й не 

гирині, для якої булоб тай- пробував боронитися перед 
ною, що це справќа Чаплин-1 ним, а навпаки — сам у на-
ського. Всі знали про його ставлені ним пастки пхався, 
напад на Суботів, усі кляли (поки резолюції пана краків-
ного за смерть нікому невин 
ного сотниченка, всі з обурен 
ням дивился, як чигиринський 

сьќого не діждався, сам до о-
строга, мов ягня безборонне 
помандрував, небезпеку для 

Заремба глянув питаючо на підстароста не вгавав і далі на j горла свого накликуючи. Всі 

промимрив десят-
Кричевсьќого. 

— Робіть, що вам кажуть! 
— відповів йому полковник 
глухо. 

Заремба бренькнув острога-
ми й подався за Хмельниць-
ким. Пясецький хотів щось 

честь і горло Хмельницького 
наставав. Ніхто не міг вийти 
з дива, де набралося в пана 
хорунжого коронного' стільки 
довіря до підшептів Чаплин-
ського, але всякому було я-
сно, що все це добром не пах-1 заперлася за паном . Хмель 

спитати в полковника, але'не. Та вже найбільш дивувало}ницьким, юрба міщан та по 
цей, мовчки руку до шапки 
приклавши, зійшов до вар-
тівні. З його блідого, нахма-

дивувалися, але кожному ста-
вало ясне, що тут якась дивна 
й таємна гра, що добре буде, 
як тільки вона на самому під-
старості окошиться. Тому теж 
від хвилини, як брама острога 

реного обличчя зрозумів Пя-
сецький, що тут не панські 

всіх те, що сам Хмельницький, ќполитого народу зібралась 
такої кривди дізнавши й та-j довкола острога, наче дожн-
кнй деспект 'переживши, нібй{даючи якогось невідомого ще ті, які мала до вибору гітлє-ід а ' випаровуючи, зїдає 

міч Фінляндії, нині ми не по-
требувалиб слати наших жов-
нірів до Норвегії. Вони там у-
же булиб. 

„Данців та норвежців, які 
зрештою сподівалися від дав-
на того, що сталося, хіба ні-
мецька атака не заскочила. Бо 
їх уряди робили й такі низькі 
УКЛОНИ, щоб не сказати вже 
пониження, у відношенні до 
їх грізного сусіда, одначе па 
що все цс здалося? 

„Норвізьќий уряд публично 
виявив, Що німці загрозили 
інвазією, якщо Норвегія пе-
репустить через свою терито-
рію аліянтські війська на по-
міч Фінляндії. Одначе вона 
відкинула рішучо таке саме 
домагання аліянтів, і вона, по-
дібно як Швеція, виливала на 
Фінляндію, щоб ця не домага-
лася помочи від Англії та 
Франції. 

„Через цей диильомал-нчннй 
маневр Німеччина віддала не-
оцінені прислуги москалям, я-
кі не осягнули би були такої 
скорої перемоги над фінами. 
Між Гітлєром і Сталіном, по-
дібно як у відношенні до 
Польщі, вже все було у.іадже-
не та приготоване. Англійці і 
французи мають в особах тих 
двох диктаторів не двох во-
рогів, а лиш одного. 

„Деякі ще пробують запе-
речити це. Скільки треба ще 
часу, скільки подібних ударів, 
щоб решта зняла поволоку з 
очей?" 

Переповівши всі воєнно-
стратегічні спроможності Да-
нії, Норвегії та Швеції, як і 

„Ті, що спішаться критику-
вати нашу найвищу команду, 
повинні це брати під утну. 
Наші військові керманичі, ген. 
Гамелєн та Жорж, провадять 
війну з дуже інтелігентною 
тактикою. Якщоб на початку 
війни, коли ще держалася 
Польща, наша армія була іа-
атакувала через Бельгіќї лінію 
Зігфрїда, яка в тому місці не 
була ще достаточно укріиле-
на, то велика битва булаб ла-
ла дуже, важні, якщо tie pi-
шальні результати. Одначе 
ця можливість була нам н'ідіб-
рана. Тепер не остається нічо-
го більше як тс, що робить 
наша камнда: удосконалювати 
нашу армію, наші лінії оборо-
ни, очікувати приходу біль-
шого англійського війська ТУ 
продукції воєнного матсріялу. 

„Сила нашої армії дійшла 
до такого ступня, що Иімсч-
чина, хоч хотілаб скоро по-
ступати, не відважується ата-
кувати. Терпеливість наших 
жовнірів, їх завзяття та- рііиу-
ча дисципліна запілля - оце 
вимоги. Крім того потрібна 
безнастанна та справді усііііи-
на боротьба проти комунізму, 
зрадника вітчини, пляцівки 
зневіри та зради". 

З цього видно, що фраиііу-
зи є, щоправда, заскочені nop-
везькою несподіванкою, олпа-
че льояльні до свого уряду та 
свідомі грізного моменту і 
таки йдуть із затиснснимн зу-
бами вперед. 

КРИТИК ЧЕИАІБЕРЛИНА. 

Сер Роджер Кейс, близький 
приятель Винстона Чорчи іаі 
адмірал англійської фльоги, 
що в парляменті гостро кри-
тикував політику нремік`рз 
Чеймберлина в Норвегії. 

ЯК ХОЛОДИТИ В СПЕКУ ХАТУ? 
Щоб охолодити в спеку ха.-

ту, треба повісити на відчине-
не вікно змочене полотно. Во-

не ворухнув досі рукою, щоб j але напевне 
змірятися з Чагілинським і!сг.сктак.по. 

незвичайного,!рівська Німеччина, стаття роз-^лоту й робить температуру 
^Дадьиіг буде) уводиться над правдивими при-`нижчою на 5 ступнів. J 



ч.ш СВОБОДА, ПОНЕДІЛОК, 13-го ТРАВНЯ 1940. 

НА PDKHI ТЕМИ 
ЗЛУЧЕНІ ДЕРЖАВИ 

ЕВРОПИ. 

Під таким заголовком напи-
f(ll, американський публіцист 
длфрсд М. Бинґем Цікаву 
книжку. Очевидно, вона не пи-
иіе про те. Що в Европі є, бо 
Злучених Держав Европи ще 
нема. Він пише про те, що має 
бЎЃ"-, 

Иа думку цього автора, нк-
шо Евррпа має бути врятова-
на від повного занепаду, дер-
злави Европи, малі й великі, 
„ар.іяментарні, нібито-парля-
мситариі і ясно тоталіртарні, 
повинні би створити щось у 
полі Злучених Держав Амери-
іаі, себто піддатися під спіль-
IIV центральну владу. 

У СПРАВІ КОНГРЕСУ АМЕРЙ-
КАНСЬШ УКРАЇНЦІВ 

н о в и й ПОГЛЯД НА 
ДОВГИЙ РІК. 

Беисанкон і „дурне" знов на-! 
зиває „мудрим". 

Дехто скаржиться, що в ни-
нішніх часах годі сказати 
щось оригінальне, щось таке, 
чого ніхто передтим не сказав. 
„Старий Конфуцій знав усе".) 
А. Езоп і Сольон, Сократ чи і 

Конгресовий Комітет ирига- — 
дує ще раз, що повновласті 
делегатів на Конгрес мають 
бути вислані на руки секрета-
ря Конгресового Комітету, п.і Світова преса з ЗО квітня ц.!десятки інших грецьких ста-
А., Цурковського у ФІлядель-jp. принесла з Парижу вістку,ІРих фільософів! „Греки мають! 
фії, найпізніше до 15-го трав-`що старенький 80-літній уче- н а ц е с л о в о " кажуть амери-
ня. Кожний делегат має мати {ний, д-р Жан Беисанкон, який к а и ц і , Я к у б мУДР''сть нині чо-І 
при собі другий примірник!ціле своє життя студіював над л о в і к и е в т я в ' к о л и "вивить - j 
повновласти. ІТИМ( я к т р е б а Ж И Т И ) 1 ц о б д о . с я до книжки, побачить, що! 

^ . І Т а %Itf ГШІГ`'РІ^ D'X'P A v T I ' l IS Ч%иЃ`Ћ-Гості, що бажають бути на жити довгого віку, опуб.-iiќv 
Конгресі, мають зголоситись j вав тепер свою наукову пра-
теж наперед у секретаря Кой-; цю, в якій подає ви'сліди своїх 
гресового Комітету і подати у (дослідів. На здивування і пе-
зголошенні, до якої ўкраїн-: реляк тих, що від життя ста-
ської організації, що б е р е г л и с ь вирвати можливо най-
участь у Конгресі, вони нале-; більше число літ, він каже, 
жать. що „тверезість нікому не при 
' Кожний делегат одержить учинила віку; також не причи 

день Конгресу після провірен-, ч ю є нікому віку голодування". 

та мудрість вже була кимсь 
іншим сказана і то нераз дав-
но, тисячу, чи дві тисячі літ 
тому. 

Це знеохочуюче. 

ОРИГІНАЛЬНІСТЬ. 

Що з Европою справа сто: ня повновласти карту вступу; ,їдж, скільки 'можеш' 
Џ зле, це певно. Що їй тре-JІ відзнаку, що коштує 50 цен-!3ін . Він радить старшим лю-
ба основної реорганізації, це тів. Гостям будуть видані при;ДЯм замісць кави чи чаю ви-

дженням є те, що щ о б ^ ж и т и ; т о м и наукових книжок, що о-
довго, треба переживати ріж- і бороняють її і що її опроки-

дують. Кожне наукове твер-

Але так чорно воно вигля-
дає лиш у першій хвилині. Бо, 
не звертаючи уваги на це, що 

KajKejBci мудрощі на світі повина-
' ходили раніше наші поперед-
ники і гейби нам нічого не 

ісж певно. Що створення Злу-j вступі окремі карти І відзна-1 пити чарку ѓбрівки. Він навіть І л и ш н л и , т і мудрощі наших 
чених Держав Европи могло І ки, що коштують теж 50 цей- каже, що'для здорвля англій-' попередників такі противоріч-
,3и бути початком кращого,jтів. Вступ на .концерт один Ська ' горівка більше робить, '" ' ' т а к і Різноманітні, що нині 
можна припустити. Одначе як{доляр. ІН1Ж англійський чай. Він далі j T P e G a м а т и б`ільше розуму, 
заставити держави Европи і- Організації, що висилаютьj радить по 40- році уникати І ІПЖ колинебудь пердтим, щоб 
створити федерацію? Отеє;делегатів, мають оплатити са- гімнастики і фізичних' вправ,і`' т и х в и н а "Д е І І "х мудрощах 
найбільша трудність у цілім j мі кошти подорожи. Крім то-! бо вони надворушують серце . ' ! в и з н а т и с ь ' ` 
іілянї. Як заставити великі ѓо кожна організація повинна х а найдивнішим його твер-і Кожна суспільна наука має 
держави піддатися централь-j причинитись датком до зіб 
ній владі, котра будьщобудь! рання Конгресового Фонду. 
оуде обмежувати владу ц-^ш. j д д 
ної держави зокрема? 

ПИТАННЯ МЕНШИН. 

Другим важливим питанням 
для розвязання. Злучених Дер-
жав Европи було би питання 
меншин: як захороняти мен-
Ш1ШИ перед утиском більшо-
стеіі? 

БинГем радить створити для 
цеї справи спеціяльні суди 
меншин. Крім цього в межах 
кожної держави на домагання 
меншин, що живе збитою ма-
сою, мала би бути створена 
для такої меншини „федераль-
на територія". 

Чеймберлин по дорозі до парляменту, де його 
політику гостро критиковано. 

З УКРАЇНСЬКОГО життя 
в 

СТЕМФОРД, КОНН. 

і 
кове Товариство. 

Здаючи собі справу, яку ве-
лику користь може принести 
таке товариство для нашої 
громади директори рішили 
повести в травні велику кам-
илнію за розбудову товарікт-
ва. 

Хто може бути членом в 
цьому товаристві? 

Членом Будівельно - Позич-
кового Товариства є 1). кожна 
особа чи правна одиниця`м(то-

ізарйство), котра вклада'є':'свої 
'ощадності на відсотки;.- 2) 
(кожна особа, яка зичить`ў то-
j варнстві гроші на дім чи фар-
му на довгореченцеві сплати 

j (10 15 років). 
Для иідготови цеї праці рі-

Juieno: 
1) Зробити точний спис, усіх 

наших громадян у Філядель-
фії й околиці, котрі мають 

'перші моргеджі на своїх до-
I мах чи фармах, або бажають 

—— дістати такі моргеджі на мен-
11 і відсотки. ' 

їнського „дром кору", дуже о) Просити всіх свідомих 
гарні і коштовні, отже в а р т ; и а ш и х громадян і організації, 
буде їх побачити. Будуть п о - И ц 0 б и вкладали свої ощаднос-
свячені прапори згаданого то- ТІ н а щ а Дничі книжечки у-
иариства, чого довершить мі-: храїиського Будівельне! - По -
сцевий український парох о. ;З И Ч К О В О Г О Товариства. На о-

Вибір делегата на Конгрес. Мартишок в-асисті сусіднього j щ а Дностях товариство ѓаран-
3 ініціативи голов місцевих КЛЄРУ- О. Мартишок є душеюіТуЄ з% відсотки та окрему дн-

товариств та віцеректора чього товариства і багато 
стемфордської Українсько- в к л а д а є ТРУДУ над зорґанізу-

майже неможливо довгох ж и - ! д ж е н и я спутане якимсь проти-1 Католицької Семинарії та и а н н я м його, щоб з того вий-
;ти, не хорувавши час до' часу і твердженням. Кожна справа і душпастиря, о. Омеляна Ана- ш л о Добро для української 
'на ту, чи цю хоробу, що я на-і.уае дві сторони медалі. Чим- невича, зібралося громадян-'суспільности і хвала Богові, 
узиваю „відпочинковнм часом",'більше зачитується чоловік у ство Стемфорду на збори в: Вкупі з тим комітет запро-
ібо в часі хорування чоловіка т и х „правдах", тим більше за-{Світлий Понеділок, щоб за- ШУЄ в с і х українських грома-
життя звільняється, щоб опі-; мішання вони викликують у і становитися над участю нашої Дян, щоби прийшли на це вег 

Микола Мурашко, j еля знов розпочатись із зміц- голові чоловіка. Коли він не j української громади на Кон- л и к е місцеве українське свя-

УРОД УКРАЇНСЬКОГО 
КОНГРЕСОВОГО 

КОМІТЕТУ 
Голова 

Адреса: 
NICHOLAS MURASZKO 

81 Grand Street, Jersey City, N. J. 

Секретар — Антін ,̀ Цурков-
ський. Адреса: 

ANTIN CURKOWSR1T 
817 North Franklin Street 

Philadelphia, Pa. 

неною енергією , каже він. 

ПОПЕРЕДНІ НАВЧАННЯ. 

має свог'о власного розсудку,j гресі Американський Ўкраїн-, г о І т и м причинились До йо-
коли він не є „оригінальний''Іців. Репрезентовані були всі г о звеличання, а також перед 

він пропаща людина. товариства, що стоять Нн американцями тим дадуть до-

, Касієр 
Ці пляни цікаві як спроби і Адрес'а: 

Степан Крриан. 

розвязати важливе питання. 

іпо інше. Вони казали, що тре-
{ба уникати сильних напитків і 
радили їсти умірковано. „Кра-

{ще недоїсти, ніж переїстись", 
і казали вони. „Бо далеко мен-
ішс хоріб появляється від не-
I доїдання, ніж переїдження'`. 
І Також учили гімнастикуватись 
!і j виконувати ріжні фізичні 
і вправи навіть до иізиого ^ і -
Іку. В бібліотеках можна зди-
Ібати сотки книжок, що з на-
І уковою докладністю доказу-

WASYL SHABATURA ють, що треба так поступати. 
j 627 Second Ave., Pittsburgh, Pa. є таКож багато книжок, між 

і ними відома книжка Й. Мілє-

Бо хіба легко визнатись у!українській національній плят- к а з нашої сили і організова-
1 1 : ' говорили засадах й . Мілера і д-ра Бен-Іформі та парохія. Після живої :пости. На тім святі будуть 

санкона, полишивши на боці (дискусії порішено взяти у-! пригравати дні орхестри до 
свій власний розсудок? Це не-;часть у Конгресі та скликати танців. Будуть також ріжні 

сходини умандатованих пред : перекуски і забави. Зокрема 
ставників згаданих стемфорд- просимо тих українців, що Ф'1, я к Ч е с т е Р . Квенкертавн і 

STEPHEN KORPAN 
Чи цей саме плян удавсяб, це! 524 Ovive Street, Scranton, Pa. 
mo велике питання. Колиб на-' — 

Контрольор Василь Ша-віть повстали Злучені Держа 
ви Европи, не виключена й та-Ібатура. Адреса: 
ќа можливість, що кожна дер-і 
жава, що має свої меншини, 
згодиласяб з іншими держава-
ми з такими меншинами не 
звертати уваги на волю мен-
Ьіии. Як це сказав одинг ав-
сгрійський міністер до мадяр-
ського премїера: „Ви правте!" 
своїми варварами, а ми буде-1 ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗ) 
мо правити своїми". - ' " ' 

можливо. Один з них радить 
цілковито щось противне від 
другого. Колиб хто хотів буќрських організацій по 3 від мають свої фільмові апарати. 
пально повірити в обі засади, кожної на неділю, 29. квітня, Чимало чужинців зголосилось 
то здурів би, або дістав би в цілн 'вибору делегації н а У ж е зо своїми апаратами. 
мізковнй параліж. . j Конгрес. Ті сходини відбули- М. С. 

Індивідуального думання на;ся. Делегатом усіх стемфорд-
світі ніщо не заступит`ь. Воно;ськнх організацій вибрано од-
мусить усе існувати. І чим 
більше наукових книжок на-
КОПИЧУЮТЬ наші нинішні біблі-

віденду, в залежності від річ-
них зисків. 

В МИНУЛОМУ році ці зиски 
товариства були б Іќ%. І ' , 

Письменні запити у ційчщра-
ві можна слати на адресу сек-
ретаря:. VV. GALLAN, 11.U 
Atwopd Rr., Philadelphia," Н;і.. 
або усно кожного понеділка 
від ѓод. 7—9 в українській га-
лі. 

Дотеперішні о б ч и с л е ння 
вказують,' що в самій Філя-
дельфії є поверх 1,000 наших 
людей! які мають власні ре-
альності. В околиці Фїлядель-

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ, ПА. подушно ироф. Миколу Чуба-
того, а на випадок його пере-' 
шкоди Ілька Михайлишина, Г оРс подарська розоудова: у-

Англійська назва Комітету: 
Ukrainian Congress Committee 

of America. 

ПОЩО ЧИТАТИ? 

pa, данського гімнастика, як 
треба гімнастикуватись; і то 
не лише молодим, але і стар-
шим людям. Сам Мілер зачав 
свою гімнастику в досить піз-; 
иім віці. 

.. „„, ... Ці засади так вкорінились і 
ПЕРТ АМБОИ, Н. ДЖ. Місячні збо- - "` " к ! 

pit Браг. О. Ки'колая, ніл. 104. від- У наших переконаннях, mo, 
Ібуяуться в середу. 15..трлвня. ѓочно тяЖКО т е п е р повірити В ТЄ, І 
!в ГОЛИНІ 7. виечір. Проситься ВСІХ! г. ' г.„ _„ 

пись- і членів, місцевих і иозамісцевих при- j що каже д-р Ьспсанкон. Всета-

отеки, тим більше кожний чо-1 секретаря відділу УНС, м. 350.1 к Р а " 1 с ь ^ Ііудівельно-Познч 
уживати свого І На цілн Конгресу призначено к о в е Товариство. 

Збудуванням великих доио- $300,000 (триста тисяч доля 
ловік мусить 
власного розсудку. Книжки, це 3 $25. 
немов клявіші фортепіяну: ни-

інших УІСЦЄВОСТЯХ є Поверх 
4,000 українців, що мають 
свої фарми чи доми. . , 

Коли би припустити,-ЩО на 
кожній реальності є тільки 
$1.000 морг`еджўі та що всі ці 
моргеджі перенесено до укра-
їнськрго Ьудівельно-Позичко-
вого Товариства, то це далоо 
суму пять мілонів долярів. 
В дальшому це значилоб, іип 

Відомий 
МСІІІІИК 
ЛИТЬ ЛЮДЄЙ, ЩО ЧИТаЮТЬІ vcix тих членів, котрі дотують a o j ^ " c 

.„„..,„„ „., ., ^п„„„ t'Брат, КІІСІІ. шобн вирівнали свої дов-j Міллєр далеко не ДОЖИВ ДО і 
книжки, на три Групи. j ГІІ б о і н а к и і е буаухь суспендовані. — L . n r n поважного віќл; і вмеп 

Одні читають на те, щоб на- Т. К)щнк. ііредс; В. Стецќо. кас.;!Цього поважною віку і вмер 
І̀ . Мисак, секр. Адрес секретаря: н.: раніше, хоч своєю Гімнастико-

мм треба як слід орудувати,! 
іцбб добути з них справжню) 
`музику. 

ДЛЯ РОЗРИВЌИ Й ЗАБАВИ 
і. 

010 ГАРНИХ ШТУК ДО 212 
ЗАБАВИ англійський 

п г` „ ,. м^ . „; і бути на ці збори, бо є важш справи І ки останній має 80 рокін і ще і 
- ^ ^шо^снняТ^с^о питься ^ ^ ^ ^ слюшй ДансьКИЙ 

ВЧИТИСЯ; ЦЄ. на ЙОГО ДУМКУ, „ '.'І -,,, А і п і І 1 ѓ e't Pdrth Ambov.!" ' r- r-
Г^;.--,-.-." 'і??умк. 331 Аірше м., і-егіп лгаиоу, І Ю В Ир0бив собі гарні МЯЗИ 1 похвальне. Інші читають лишеіц. J 

лля приємности; це він уважає; 
невинним. Треті „воліли би' 
читати катальоґ крамниць для; 
жовнірів і моряків, ніж нічого) 
не читати". Цього він не вва-; 
жае ні похвальним ні невин- J 
ііимл 

Тепер він написав спеціяль-
"У книжку, в котрій збираєть-
ся подавати пораду тим, moj 
-пио.іять читати для приємно-' 
сти. Вів видно вважає це ни-і 
тапіія добору літератури для; 
таких людей дуже важливим.. 
ІЦо сказав би він, якби йому{ 
пришилося добирати книжок j 
лля людей, які зовсім не люб-j 
'ять читати? 

і гарну тілесну поставу. І ' 
НІЧОГО НОВОГО ПІД 

СОНЦЕМ. 
Наукові погляди на ріжні 

справи часто змінюються. В 
однім віці люди вважають од-
но за мудре, в другім дру-

!ге. Принявши щось друге за 
і „мудре", люди сміються з 
прешого, що воно було „дур-
не". Та ось зявляється якийсь 

КОГОЗ, Н. И. 

Підготова до паради. 

Про невелику, але поступо-
ву громаду в Когоз уже не-
раз писалося в українських ча-

го-

У К Р А Ї Н С Ь К И Й 
Ш Т У К А Р 

сописах. Місцеві ўќраЃйські формі Іпдівельно-ІІозичковнх 
j громадяни зорганізовані HK'jOBap,1CTB 

книжка до забави й вивчений 
гарних й задивляючмх штук 

НІНА 30 ЦЕНТІВ 
II. 

Н А Й К Р А Щ І 

ЗАГАДКИ І ЗАБАВКИ 
— для — 

СТАРИК і МОЛОДИХ 
ЦІНА 20 ЦЕНТІВ 

ЗА ОБІ 50 ЦЕНТІВ.' 
Замовляйте: 

"SVOBODA," 
81-83 GRAND STREET, 

P. О. Box 346 
J E R S E Y C I T Y , N. J. 

: 

НОВА М{ЕРТВА. 
Двацнть миль від Бе.іефон-

ту, Па., в котрому недавно зги--
ну'ла дівчина Рейчел Тсйлор, j 
знайдено тіло другої дівчини, 
Фей Ґейтс. 

КОНЕЧНІ КНИЖКИ. 

Мом подає в цій своїй книж-
чі (під заго.твком: Книжки й 
ви) спис книжок, котрі кож-
"а людиііа повніша прочита-
'" І'`, там книжки англійські, 
американські, французькі, ро-
сіГіські й інші. Всіх коло 75. ський автор пробує радити і 
Кожна з них представляє, на (читачам, що читати, а один а 
думку Мома. постійну вар-Імериканський автор радить, і 
т'сті.: хто її прочитає, той j як книжки треба читати, щоби! 

'приносило читачеві найбільше 
цього користи.-

навчиться з них багато 
Поява цеї книжки 

англійця пригадує п о я в у Обі книжки мимоходом є 
книжки американця Мортиме- відбитќою культури двох пе-
Ра Дж. Адлера, котрий не так редових народів. Може навіть 
Давно'написав книжку про те, ці книжки розкривають питан-
ик читати книжки. ня: чому саме ці народи 

У цей спосіб один англій-і ДУТЬ перед у світі? 
1 ' 

ВЄ-і 

ВАЖНЕ ДЛЯ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ В ФІЛАДЕЛЬФІЇ, ПА,, 
І ОКОЛИЦІ. 

Повідомляється відділи У. Н. Союзу в Філядельфії і 
околиці, а то: МИЛВИЛ, ВІЛІЯМСТАВН, ВІЛМІНҐТОН, 
ЧЕСТЕР, БРИДЖПОРТ, БРИСТОЛ, КОТСВИЛ, ФЕНИКС-

ВИЛ, КЛИФТОН ГАЙТС, ТРЕНТОН, ПАТСВИЛ, 
ФРЕНКФОРД і ФІЛАДЕЛЬФІЯ, що 

В Н Е Д і Ш , 19. ТРАВНЯ (MAY 19, 1940) 
в годині 2. пополудні 

: :: : відбудуться : :: : 
В ДОМІ ТОВ. УКР. АМЕР. ГОРОЖАН, 

847 Н. Френклин вул., Філядельфія, Па. 

О ^ В А І Н І ЗБОРИ 
в справах У. Н. Союзу і організування нових членів 

в передконвенційнім році. 
Пожаданим є. щоби на ці збори явилися урядники відділів, то 

є: гіредсідннки, секретарі, касіерн і делегати на останню конвенцію 
У. Н. СОЮЗУ З Філядельфії, а з подальших околиць щонайменше 
по одному представникові. На ці збори прибуде головний рек. се-
кретар п. Д. Галичин. Збори склик`ає і до співучасті! запрошує ко- і 
мітет філндельфінських відділів У. Н. Союзу. 11 і . Іб J 

Степан Слободян, голов. радний У. Н. Союзу; і 
Семен Рудакевич, предс: Степан Гвіздь, секр.; J 

П. Чопик, кас. і 

слід у ріжних товариствах 
братствах, сестрнцтвах, клю-

Ібах. В них є старші і молод-
ші. жінки і чоловіки. Тепер 
повстала ще одна організація, 
за почином місцевого вчите-
ля Мирона Сокольського -— 
цс є організація молодих у-
кр^їнськнх дівчат від літ 12 до 
16. Вона вже має 32 члениці, 
З яких більша половина є 
теж членнцями ^'. II. Союзу. 

Це товариство зал ожило в 
j себе український „дром кор", 
у якім дівчата грають на труб-

іках і бубнах. Дня 19 травня 
Іц. p.. в неділю пополудні, за-

_, _,—, — ,м,— щ- п ^'ЎПНЯМИ того товариства `відбу-
‚деться перший великий фес-
ітин в українськім парку, з ці-
! кавою програмою. На той 
Ідеш, 'за'прошено 12 чужинець-
Ьсих „дром корів", що візьмуть 
'участь у параді і конт'есті. 
j Школа американських иінсько-
Івнх кадетів 4 компанії також 
І бере участь у ній нараді, в ча-
Ісі маршу. Поверх 500 пласту-
!нів (бой скавтів) будуть ма-
ѓшнрувати, також ^буде йти ре-
I презентація міста ХКогоз, по-
Іжарннкн, поліція й піше, щоб 
і тим виявити свою пошану до 
і українців і першого ўкраїн` 
І сьќого „дром' кору" в нашім 
(місті, а можлив'о.в цілій Амс 
Іриці: Головою комітету, ще 
займається влаштуванням цьо 

'го фестнну, є п. Доногу: де 
і комітету входять інші військо-
ві старшини, що подавіть на-

іуку для нашого товариства. 
Українські костюми, в які 

ІЃ`'діть одягнені члениці укра-

моговнх організацій наша імі- рів) річного прибутку оста-
ґрація дала неявний доказ, що лось би в наших руках, а.кі.ть-

канацять молодих хлопців і 
дівчат мали би постійну-ѓпра-
цю. 

Чи можливо це здійснити? 
Директори будівельного" то-

варистВа і дотеперішні члени 
рішучо відповідають: . Так! 
Треба тільки доброї волЃ,-, ро-
зуміння справи та віри у свої 
власні сили. А про цр в другій 

`вона як слід доцшює вагу 
; сиодарських сп'рав. 

В поодиноких громадах го-
споДарський розвій - пішов 
дальше і там поорганізовано 
вже кредивоті 'товариства у 

У філядельфії існує найбіль-
ше такс товариство у стейті 
Пенсильвенії - під назвою 
Українське Будівельнр-1 Ірзич-

статті. 
Д-р Володимир Ґал'ан. 

J)F GOD 
ШШ T0ML1NSC 

1 
ВІН Є ТЕЖ єпископом. 

Евстакіо Паклічелі, котрий чистить вулиці для 
міста Ню йорќу, був недавно висвячений на єпископа 
Церкви Бога в ніойорському -передмісті Джемейка. 
Він проповідує в церкві в неділр, а в будні дні далі : 
замітає вулиці. Проповідує по італійську —-^Л 

^ 



М. Костишин. 

МАМІ 
р, Мамо! Чи бачиш, як дише иесіюю? 
В пеленах природа гордиться красою, 
Як шинки зелені пишно надіиає, 
Мов ТВІЙ день в обіймах щиро пригортає. 

А- шлях, наче стелить з травневий китиць, 
Би Ти як княгиня земських краснішії.. 

Ти Мама, бо в славу рід людський плекаєш, 
Хоча, відпочинку хвилини не маєш, 
Так ніжність мов квітка красою леліє, 
Дитина при Тобі плакати не сміє. 

Ти все благородна, хоча н'е .іќншії, 
Смієшся, цілуєш, голубиш, пестиш. 

Любоаи Твій погляд вогнями палає, 
Як. сонце на небі світить, не згасає, 
Хоч хвиля турботи часами наляже, 
Придавши, і серце на верх не покаже 

Як таємно мучать хвилини сумні 
Твій лагідний погляд як день на весні. 

О, Мамо! Чи чуєш, як пісня лупає, 
Мов звуки з гітари гомін відбиває. 
Он пташка щебече, там леготом віє, 
Черешн'і ц Обнові, трава зеленіє, 

Наповня'й красою утомлену гр'удь 
і в час Тішго свята щасливою будь. 

Нідпочниь, всміхнися, бо завтра ВНІС спіє, 
Відродження наше упасти не сміє; 
Свѓѓ в кров занурився, Мамо, це не жарти! 
Здіймай чоло гордо, стали сильні гарѓи, 

За свій край, за нарід кличі підіймай. 
До борні за волю лицарство плекай. 

-Хай день Твого свята дасть крашу нагоду 
Хрест нести з любовіі для свого н а̀роду 
І з ним запалити душу молодую, „ 
Щоб юні орали ниву золотую. 

Хай труд виростає у славу для нас. 
Будь uianicioiieHiiaj іЧамо, :по всяк- час. 

і ' і ні 

ДВА САМОГУБСТВА У 
ВІННІПЕГУ 

В неділю вечором, дня 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ 
ЖОГО НЕПОРОЗУІЙШНй І 

Два детективи прийшли в 
І ДЖЕРЗЛ СИТІ, Н. ДЖ. Місячи 

ЗІ`; І Збори Тов. Український Ќлюб Посту-
березня,' дві особи ікяювйіййі g p ^ % й ^ Я ^ А ^ - W ^ r t Р а н о Д0 АОМУ З 4 ' л і т 

самогубство у Вінніпегу, а дві і У. Н. Домі, Ш-'інз Фліт ул. Просить-, нього Бмерсона Стернєа 
інші, які пробували поповни-;- ^сіх ` ^ ` ^ ^ у м иагіо; 
ти самогубство,'знаходиться вїлжеішя-, які буд'мь обговорені т 
шпиталі. $вил Њ г^Я^м

г^ШНшШ 
,_ . . і, - імаюті. чеки від У. п. Союзу, як яи-
16-Літня Дівчина, Людіна ; відснду. Приведіть своїх кревних a6q 

Гартєдейл, Ню Йорќ, щоб до' 
ручити йому судовий ириказ 
забрати з дому свої ; річи'. 
Стерне і його жінка жили в 

НІМЕЦЬКІ ЖОВНІРИ ЯК ПОЛІЦІЯ НА ВУЛИЦЯХ НОРВЕЗЬКОЇ 
СТОЛИЦІ о с л ь о . 

ЧИ КЕЛЬТИ СПОРІДНЕНІ 
З УКРАЩНМИ? НЕ ПОЧУВАЙТЕ СЕБЕ ТУПІ, 

НЕРАДІ 
ѓОДИ з;іпір, зо свої'м болем голови, 
'`жовчністю і почуттям здуття зро-

тисячу літ до Христа й иопе-
редпьо то 'степова смуга У-
країни аж по Каспій була 

Нераз, коли прислухуєшся прямо батьківщиноќ) кельтів, 
до народніх пісень шотлянд- А словяни жили тоді в лісах, 
ців, ірляндців та валійців (вел- на північ від Карпат, між Ви- бить вас нужденни'м і докльованим, 
шів), особливо до стародав- слою та Дніпром. Значить, mo g ^ J U J ^ ^ S ^ M ^ J ^ 
иіх пісень, то ВІДЧУЄШ щось українські племена, мабуть, помагає кишкам ннчинп-рагнся лет-
близьке та знайоме. І прихо- сусідували з кельтами за дав- Z J t S U ^ i ^ S ^ ^ S R 
дить на думку гадка: „І як би ніх часів, ще перед христіян-ілоднх і старих, дозрілих і дітей, хва-
могли бути ќельтійські паро- ською добою, і могли тоді й І ^ л І т Й п " ? Г а if SSiriJf Під†тт! 
ди споріднені з українським- трохи споріднитися з ними, до СВОЄЇ аптнки ліс нині і купіть! 
народом?" 1 чи справді є яке бодай культурно. Та коли в довірџу FEEN-A-.MINT. . 
споріднення між українцями другому віці по Христі знад 
та кельтіпськими народами? долішньої Висли посунулися 
Мовою, вдачею та породою на українські стени й на Бал-
кельтійські народи дуже від- кан готи, німецьке племя, а 
мінні від українців. А те, що два століття пізніше з Азії за-
деякі стародавні мельодії пі- гнались аж на Угорщину гу-
сень українських подібні до ни, то ќельтійські, чи то га-
мельодій кельтійських наро- лійські, племена посунулися на 
дів, можна вияснити в легкий захід, аж за ріку Рен, і їх "звяз-

як клерк у банку, застрілився 
на вулиці в б-тій годині вечо-

'ром. 
Друга дівчина, 21-річна Кей 

СмиТ, скочила з моста Салтер 
і тяжко побилася. її забрано 

!до Дженерал шпиталю. 
Жовнір Фред Моро перері-

!зав собі жили на руці в ресто-
і рані, його забрано до вій-
{ськового шпй†алю. 

300РУШЕННЯ ВИСНАЖУЄ 
ЛЮДСЬКУ СИПУ 

Є люди дуже зворушливі. Є 
j й такі, що мало коли звору-
I шуються. На зворушливість 
людини має багато впливу та-
кож і підсоння. Люди теплих 
країн більше зворушливі, як 
ті, що живуть у холодних кра-
їнах. 

Кожне глибоке зворушення 
зуживає величезну 
життєвої сили. І власне тому 
дуже зворушливі люди майже 
постійно тратять дуже багато 
своєї життєвої сили. І тому не 
стає їм сили там, де праця по-
требує довгого напруження. 
Тому менше зворушливі лю-
ди, хоч і.до всього беруться 
повільніше, то мають за те 
більше сили й витревалости. 

Тож не хвилюйтеся глибоко 
і від дрібної образи, або ма-
лого смутку. Шануйте свою 
силу! 

"ity. N, J. Phone: Journal Sq. 2-4298. 

ся й пішла жити окремо^ У 
і}ятннцю рано жінка прийшла' 
на поліцію й обвинувачувала 
свого чоловіка і його батька; 
що вони не хотіли їй видати 
її-річей. Поліція вислала тоді 
двох поліцаїв до мешкнаня 
родичів чоловіка з приказоМ 
видати ці річи. Поліцаям не 
вдалося рано побачити Стерн-
са й вони приїхали з прикв' 
зом вдруге пополудні. Коли- о 
дин підійшов до дверей і по-
дзвонив, Стерне без ніякої о 
етороги почав з дверей стріля 

Іти; Поліцай, котрий був прп 
j дверях, дістав два постріли 
І один з них у голову, другий у 
груди, а детектив,- що сидів в 

:нвті, постріл у груди. Потім 
'- Стерне всів на своє авто й від-

Іїхав: Поліція, повідомлена ра-1 

{неними поліцаями, вислала за 
і ним погоню й алярм. Дві го 
ідини опісля один поліцай з 
І іншого міста побачив опиеа 
Інш'і в алярмі автомобіль на 

(1 чиї ' ѓ }дорозі під лісом. Він пішов 
котрого нюйорська поліція Ш^тЌ "№ вели . від авта в 
суджує за довгу низку злочи-І-`ік, і знайшов під деревом у 
нів: викрадення осіб, вимушен-j лісі тіло Стернса. Коло нього 

скількість ня, побої. Його помічника, Се-І був револьвер, котрим він 
ма Ґазберга, арештовано не- ! п о к л а в КІН ЄЦЬ свому життю. 
давно в Каліфорнії. 0 б а поліцаї знаходяться в 

— j j шпиталі, поважно ранені. О 
ЗАСУДИЛИ ЖІНКУ ЗА бом дають трансфузію кровй 

ВИшУШЕННЯ 
У карному суді в Ню Йорќу 

спосіб. 
Є історичні докази, що 

кельти, поки розселилися в за-
хіднѓй гЗвропі, жили в надду-
найських країнах і навіть ио-
часті на степовій смузі Укра-
їни. В найбільшій силі кельти 
булй`йких 300 літ перед Хри-
стом. їхня держава простяга-
лася- сере`диною Европи иря-
мо від Атлянтику, через СТЄ-і 
ии України, аж до Каспійсько-
го моря в Азії. А є 

ЗЛОДІЇ ВКРАЛИ ДВА БУДИНКИ 
В МІСТІ 

Едмонтонські злодії здобу-; 
- - і —— лй собі справдішній осяг тим, І 

Мати: Івасю, чому так пізно "і" в кР а ,л й в останнім часі два 

ки з словянамн порвалися. 

вертаєшся зо школи? 
Івась: Бо одна пані загубн-

ла доляра, а ми всі помагали 
їй шукати. 

Мати: Але що це тебе обхо-
дило! Таж ти міг іти додому. 

будинки. Один будинок вкра-
ли вони при 9604-100 вулиці. 
Вони його розібрали і вивез-
ли возами без дозволу вла-

ПОЖАРИ Ш№ 
засуджено 41-літню і інго А-j Лісовий УРЯД ‚стейту Ню 
йону Нюджент за вимушення.ІДжеР31 начислив у пятницю 
На 'розправі" показалося, що!2 8 лісових пожарів. Горіло 
вона добула від одного бір-!Р а з о м к о л о ! ' 1 9 9 а кР і в- Н а й " 
жевика $І ,600 загрозою, щ 0 ; б і л ь ш и й 3 н и х захопив 
вона відкриє перед його ро-. 7 0 0 а к Р і в соснового лісу. 
диною певні річи про нього. ' шшшшвлшщшштШшаЬш 

Рона мала адвоката, але під-; А#І ЃїЃї ІJ ^ЛН^А' ИИтки де 
- с Роз-рав дібрала йому Ц Л І Г И сТст^"п"лГовї 
повновласть і домагалася від т РІЧИ. 
судді признання їй права бо-j UKRAINIAN BA2AAR, 
ронитися самій. Суддя вволив і7о Е. 4ІЬ ST., NEW YORK, N. І . 
її волю. ' 

ВОВКИ ПЕРЕСЛІДУВАЛИ 
РОДИНУ З 4-ОХ ОСІБ 

Неприємну пригоду мав Р. 
Ґрей у дистрикті Форт Вермі-

іліон, який вертався від сусіда 
з жінкою і двома малими дів-

Iчатамќ. Ґрей не мав при собі і: 
ніякої зброї, коли побачив, 
що за ним і за його родиною ^ 
йдуть слідом. 5 великих лісо-
вих вовків. Вовки виглядали 

Д - Р Ш А Н Д Р Е Й К О 
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР, 

і Х І Р У Р Г і АКУШЕР` 
321 Е. ЇвЉ STREETr 

between 1st and 2nd Атепиев, 
NEW YbRK^ N. T. 

Tel. GRAMERCY 5-2410. 
Урядові годині!: рано від 10 до 
12. Ввечір від 6 до 8, а в неділі 

райо від .̀10; до 12, 

Д-Р G. Ч Е Р Н О В 
УБИВ ЧЕТВЕРО ЛЮДЕЙ. ,так, немов цілком не боялися Џ Гострі й хронічну недуги чолові-
37-літній директор школи людських істот. Ішли за роди-

в Пасадені, Каліфорнія, Bep-jnoro слідком кілька миль, аж 
сника, яким є один з едмон- лин Спенсер, пострілив 6 уряд-' недалеко дому зникли в кор-
тонських банків. Також забра-
но на сани і вивезено не знати 

„Д-р Вонґ, д-р Вонґ!" — по-
вторяв зо смутком ПерЃ. „І 
хтоб то думав, що він такий 
гарний чоловік! Я стільки ра-
зів образив його. Мені тепер 
невимовно прикро. Я так хо-
тів би стиснути його руку і 
сказати, як. я його шаную!" 
Дженета успокоювала Перія". 
„Це не твоя вина, що ти його 
образив. Ти і ми всі часто не 
розуміли його". 

Втім у підземельних хідни- -
ках роздались голоси бага-
тьох людей. По кількох хви-
линах до галі Панту ввірвався 
гурт вояків, на чолі Юкага. Це 
були раторці. З радістю вони 
заповіли йому, що перемога 
над торським військом була 
цілковита. „Тепер ми можемо' 
вертатись назад до цивіліза-
ції", закликала радісно Дже-
нета. 

Н Е Щ ) В І М МИСЛІ ЗАЧИНАЄМО 

„А все це ми завдячуємо 
вам, Тарзане!" додала вона. 
Тарзан мовчки приняв це при-

. знання. Він тепер думав, що 
далі робити. Та не довго він 
над тим думав. Бо саме післа-
нець мчався крізь нетри до 
нього з вісткою, що прибуває 
до нього його власна укохана 
дружина, Дженн, та просить 
його зустріти її на побережжі. 

Це була справді радісна 

ДРУГУ СЕРІЮ ЦИХ ПРИГОД ТАРЗАНА. 

вістка. Через післанця Тарзан 
скоро постарався про те, що 
прибули його вірні вазіри. їм 
він поручив 'стерегти ДЖене-
ту, Перія і Дарнота та довести 
їх до цивілізаційного пункту. 
Сам Тарзан пустився верхами 
дерев у напрямку побережжя, 
де на кораблі мала прибути 
Джейн. Не прочував він, що 
перед ним нове нещастя. 

Кінець цеї пригоди. 


